
OPORTUNIDADE E CONHECIMENTO

Olá queridos amigos akadianos, está no ar mais uma edição do nosso
jornalzinho artesanal eletrônico.

Agosto chegou e com ele, a expectativa pelo início da flexibilização do
comércio e do retorno gradativo das atividades.

Vamos completar 5 meses de paralisação, de angústia, de sofrimento,
mas porque não olharmos para as oportunidades de aprendizado, de
reflexão e de podermos aprender.

Mesmo com as nossas atividades esportivas interrompidas e sem
previsão de retorno estamos nos sentindo felizes, com tamanha
repercussão do nosso jornal e, principalmente, com a chegada da
criançada que agora tem cadeira cativa em nosso espaço virtual.

Esperamos com muita esperança para que enfim tudo comece a retomar
o seu fluxo, com novos protocolos de segurança, claro, mas que todos
tenhamos a consciência de que devemos continuar nos prevenindo,
evitando exageros e respeitando as novas regras.

Pelo bem coletivo, é chegada a hora da retomada. Que todos nós
tenhamos tirado várias lições deste período "sabático".

Em busca do crescimento
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Recordo-me  que, quando criança, uma de minhas paixões era colecionar selos. Achava o máximo ver cartas de outras
cidades, de outros países e imaginava, o que representava aquela brincadeira, como eram esses países.

Certa vez, encorajado por minha mãe, escrevi uma carta a ele, contando sobre o meu interesse em colecionar selos e minha
curiosidade pelo mundo. Fiquei maravilhado quando recebi uma carta dele me respondendo e dizendo que tinha sim
algumas cartas com selos e que ele me daria, quando fosse possível a gente se encontrar.

A emoção foi quase a mesma de quando a gente se vê próximo de um ídolo, e ele o é. Esse encontro aconteceu na AABB, nem
me lembro o ano, em um evento cultural com a participação dele. Ele me recebeu com extrema simpatia, com um abraço e
eu lhe falei que era o garoto da carta e dos selos.

O seu carinho comigo, a atenção e aquele amor e grandiosidade que tem no coração, recebeu-me com alegria e entregou
pacote com um monte de selos de vários países, que me emocionaram muito. Perguntei se ele tinha ido em todas essas
cidades e países. Ele me contou sobre a terra natal dele, sobre como era conhecer o mundo, as pessoas, e como amava o
Vale.

Desde aquele tempo, Frei Chico sempre foi uma das referências para nós e essa reverência apenas cresceu. O tamanho do
seu legado, do amor que ele plantou e colheu no Vale através de seus projetos e da sua dedicação, são inspiração para quem
acredita em um mundo melhor, mais fraterno e justo.

Salve Salve Frei Chico, o maior trovador desse nosso Jequi, uma vida dedicada ao próximo, uma áura que misturou seu
sotaque holandês com o nosso "jequitinhonhês" e que hoje é símbolo de esperança, de cultura, de fé e amor. Renovo sempre
as minhas esperanças quando o vejo ou apenas leio alguma postagem, com certeza porque ele reascende aquele menino
sonhador que ainda vive em mim. Viva Viva esse ser humano incrível, esse anjo. Viva Frei Chico!!!

-Presidente e Atacante do AKA - Associação que promove a integração e mobilização dos Filhos do Vale do Jequitinhonha em BH;

- Presidente da AAMEIA (Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Entorno do Independência e Adjacências)entidade que promove ações no Bairro Sagrada
Família e Horto;

- Membro da CFPSC (Comissão Facitiltadora de Participação da  Sociedade Civil) que promove a interlocução para discussão e  solução de problemas de impacto social
entre os Barros Sagrada Família, Horto, Santa Tereza, Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Ministério Público e entidades privadas;

- Presidente e Mentor do Projeto Social Esportivo  "VALEMOS PELO QUE SOMOS" que promove ações solidárias e de mobilização social por meio do esporte no Vale do
Jequitinhonha e BH;

De tantas lembranças tenras e queridas que fazem parte da minha
memória afetiva, com certeza o personagem desse texto faz parte de
boas delas e de tantas referências.

Quem é do Vale, conhece a importância dele na nossa cultura e na
nossa vida. Difícil é dimensionar o tamanho de sua representatividade.

Francisco van der Poel, holandês, para nós "FREI CHICO", filho adotivo
do Vale, uma das mais importantes figuras e incentivador da cultura.

Nosso amigo completou 80 anos no último dia 03/08.

FREI CHICO 80 ANOS
Escrito por André Tixa

comigo é gol: fala presidente @andretixaorsine



E aí meus amigos akadianos, tudo bem com vocês?

Será que só eu estou num nível de ansiedade e desejo latente
pelo nosso retorno às atividades e pelo menos para que
possamos voltar a nos encontrar?

Enquanto as nossas atividades não retornam e seguem sem uma
previsão oficial, vamos ter o começo do Brasileirão, que é o
campeonato mais importante do calendário nacional e uma
opção a mais para ocupar o nosso tempo.

Apesar de já termos o retorno do futebol com os estaduais, o
torneio nacional merece uma avaliação a parte, porque os novos
protocolos e o encurtamento do calendário irão exigir dos
clubes e, principalmente do seu STAFF, competência e
excelência na logística e na gestão profissional.

E esperamos de todos os envolvidos, que cumpram com
excelência os protocolos de segurança, porque qualquer ato
falho, pode tirar a credibilidade daquele que é o principal
produto do nosso esporte e um dos maiores e mais tradicionais e
competitivos torneios do mundo.

VAI COMEÇAR O BRASILEIRÃO
Escrito por André Tixa

no comando do ataque @andretixaorsine

É certo que muitos clubes foram afetados financeiramente, situação que pode ter agravado muitos que já sofrem com
gestões danosas e amadoras. Pode ser que isso inclusive tire um pouco a competitividade e acentue a diferença técnica de 
clubes que têm se destacado nos últimos anos por gestões exemplares e por aqueles que tiveram aporte financeiro.

Para muitos, esse retorno ainda não deveria acontecer, mas de uma maneira geral, o futebol pode ser um fator positivo
dentro do contexto econômico do nosso país, porque pode trazer mais esperança pelo retorno gradual em nossas vidas.

Com certeza será estranho acompanhar os
jogos com estádios vazios, com uma forma
mais fria do que estamos acostumados a nos
relacionar, pela paixão envolvida.

Contudo, antes assim do que de jeito
nenhum, porque a vida já está um tanto
insossa e repetitiva.

Boa sorte aos clubes e um bom divertimento
aos torcedores e apaixonados por esporte.

Aqui no AKA, com certeza estaremos felizes,
mas igualmente angustiados pela
autorização da nossa vez de rever a pelota.



O desafio de transformar a realidade e oferecer a prática esportiva
aos nossos jovens é algo muito maior do que se parece. Vencer o
descaso, a desconfiança e o pouco engajamento é a principal barreira
a ser vencida.

Com fé, determinação e muito suor, vamos vencer essa batalha.

PELO QUE SONHAMOS, PELO QUE
QUEREMOS.
Escrito por André Tixa

grandes iniciativas - projetos do bem @andretixaorsine



patrocinador AKA @valecar.oficial



Espaço reservado aos amigos espalhados mundo afora, vestindo
o nosso manto. São conterrâneos, amigos, torcedores,
embaixadores  e fãs.

Mande a sua foto para o whatsapp (31) 99695-5825 com nome e
cidade/país.

Teremos o maior prazer em divulgar.

MUNDO AFORA
Escrito por AKA

HOJE SOMOS UMA PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS FILHOS DO VALE EM BH, O QUE NOS ORGULHA MUITO. NOSSO

PENSAMENTO AGREGADOR, SOLIDÁRIO, COLETIVO E IRREVERENTE FAZ COM QUE O AKA SIGA SE SOLIDIFICANDO CADA VEZ

MAIS. NÓS SOMOS MAIS DO QUE UMA PELADA DE FUTEBOL, SOMOS UM CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ESPORTE, AMIZADE,

CONFRATERNIZAÇÃO, RESPEITO, LAZER E GESTÃO.

(ANDRÉ TIXA ORSINE - PRESIDENTE AKA)

akadianos pelo mundo

Grande amigo do AKA, Marizon, popularmente conhecido
como MC Belo da Baixada. Moleque Vencedor.

Nosso grande amigo Hudson "Araça" segue brilhando no futebol
tailandês e representando o Vale. Brilha Garoto!!!! 

Patrick Murta, grande amigo e querido por todos da
galera do AKA.

@akabhoficial



patrocinador aka

vallorbeneficios.com.br/



Divulgação de ações, realizações, feitos,
participações notícias e mídias do AKA que
merecem nosso destaque e congratulações.

São os nossos amigos fazendo a diferença e
se destacando nas redes.

AKA NA MÍDIA
Escrito por AKA

"NASCER NO VALE FOI UMA DECISÃO ALHEIA À MINHA VONTADE. AMAR O VALE FOI UMA ESCOLHA LIVRE DO MEU CORAÇÃO. EXISTIR NO VALE SIGNIFICOU

APRENDER E ESPERAR CONTRA TODAS AS ESPERANÇAS. MUDAR DO VALE SIGNIFICA PEREGRINAR NAS TRILHAS DA UTOPIA. ESQUECER O VALE, JAMAIS. É

IMPOSSÍVEL ESQUECER DE QUEM NOS CATIVOU" . (AUTOR ANÔNIMO)

deu na mídia né papai - agende-se

@valemospeloquesomos

@akabhoficial

Vem aí a super Live WA 2, promivida pelo nosso amigo Warley
Alves e que contará com o apoio do AKA.

Live Solidária em Itinga, que terá também o apoio do
AKA.



Em live solidária realizada no último dia 01/08, sábado, mobilização do AKA arrecadou 20 cestas
básicas e mais R$ 500,00.Os nossos amigos Altobelly e Robson fizeram uma linda apresentação que
foi acompanhada por milhares de pessoas.

As doações recebidas serão destinadas ao Hospital do Vale do Jequitinhonha em Itaobim-MG e casa
de juventude e famílias carentes.Neste período de pandemia, o AKA por intermédio do projeto
Valemos pelo que Somos tem feito a diferença na vida de várias famílias, ajudando sempre com
doações, divulgações e apoio.

Ajude. Doe. Você faz a diferença!VALEMOS PELO QUE SOMOSPelo que Somos, pelo que Queremos,
pelo que Sonhamos, Sou AKA, Somos do Vale!

#souaka #somosdovale #valemospeloquesomos #futebol #esporte #euvistoicone #aquiehdiferente
#estrelasdovale #amizade #confraternizacao #respeito #empatia #muitomaisquefutebol
#ressignificar #projetosocial

RESULTADO LIVE SOLIDÁRIA - ALTOBELLY E ROBSON 
Escrito por André Tixa

solidariedade em pauta

@akabhoficial



Uma brincadeira na internet viralizou, virou febre e se
regionalizou quando chegou na turma do AKA.

Estamos revivendo e relembrando craques do passado
que inspiraram gerações e gerações.

Um grande orgulho e motivo para nos esforçarmos
cada vez mais em nosso propósito de  "invocar" nosso
passado para trazer novas inspirações não apenas aos
jovens, mas a todos os amantes do futebol

Contato: 31-99695-5825
email: andreorsine@akanet.com.br 
@akabhoficial

NOSTALGIA NA ÁREA
Escrito por André Tixa

aka - estrelas do vale - resgatando a história @akabhoficial



A motivação é algo extremamente importante para
o desenvolvimento dos colaboradores e o
crescimento das empresas, mas sabemos que nem
sempre é fácil manter os níveis de motivação dos
membros de uma equipe. Porém, existem algumas
ferramentas que o time de RH pode utilizar para
incentivá-los, e a participação em projetos sociais
é uma delas.

Se você é um gestor da área de recursos humanos
e está buscando uma maneira de engajar
seus  funcionários, enquanto aumenta o impacto
positivo da sua empresa na sociedade, continue
lendo este post que foi feito para você!

PROJETOS SOCIAIS PODEM SER
UMA FERRAMENTA PARA MOTIVAR

COLABORADORES?
Portal Me Salva.

Projetos sociais e ações de responsabilidade social, hoje em dia, são primordiais em uma empresa, pois
representam uma maneira muito positiva de a marca atuar no desenvolvimento e na melhoria da
sociedade como um todo.
 
O assunto é um pouco delicado, já que gestores de muitas companhias pensam que a realização de ações
de caridade, de forma pontual, confere a elas o título de empresa socialmente responsável.
 
Porém, a responsabilidade social vai muito além disso. É preciso incorporar ações e projetos sociais no dia
a dia da instituição, trabalhando, inclusive, para a melhoria da qualidade de vida dos próprios
colaboradores, que fazem parte da sociedade.
 
Uma empresa que tem responsabilidade social trabalha de maneira ética e transparente, e a importância
disso nos dias de hoje é muito grande, visto que o público está cada vez mais engajado com as causas
sociais.
 
Além disso, hoje em dia, todos têm fácil acesso aos dados das corporações e podem até criar seu próprio
conteúdo na internet, sendo a favor ou contra as marcas. Isso pode ter um alcance impressionante em
questão de minutos e influenciar muita gente, tanto positiva quanto negativamente.

projeto valemos pelo que somos - expandindo conhecimento

@VALEMOSPELOQUESOMOS  - PROJETO DE IMPACTO SOCIAL QUE TRABALHA COM JOVENS NO VALE DO JEQUITINHONHANOSSA META É POTENCIALIZAR O ESPORTE NA REGIÃO DO VALE DO JEQUITINHONHA, ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE



patrocinador aka - projeto valemos pelo que somos

@aogostocarnes

@verslocadoras
(31) 3222-3831



Carta de um Fã

Apesar de sentir a falta eminente do futebol e dos esportes de maneira geral, será que seria mesmo
necessário ter uma volta forçada? Uma volta onde os casos de COVID-19 continuam causando baixas,
não é a melhor decisão a ser tomada. Qualquer pessoa que pense e reflita um pouco terá essa
opinião e os que não partilham da mesma, estou aberto para ouvir e tentar compreender essa falta
total de empatia.

Outros países adequaram-se, promoveram a saúde e prevenção antes de cogitar uma volta aos
gramados, já o nosso país age inversamente no combate. O que me dá mais angústia é viver em um
país sem medo do vírus onde de certo modo, a morte foi e está sendo banalizada cada dia mais.

Famílias, a quem presto meus pesares, choram pelos seus entes queridos enquanto as entidades
máximas que ministram o futebol forçava o seu retorno... Ah, o futebol, aquela paixão, a emoção de
gritar gol e comemorar, mas relevando o momento da explosão e impulso do gol, ao sentar na
cadeira de casa ao lado do rádio, da TV, ao sentar no estádio após o gol, há mesmo razões para
comemorar? Ou os impulsos da volta das atividades nos deixam cegos quanto à realidade?

Pessoas estão sofrendo e sabemos que o retorno do futebol de certo abre portas para aglomerações
e uma massa estonteante sem princípios que seguem cegamente uma força maior de persuasão e
vão junto com a maioria festejar onde não tem o que festejar, comemorar o que não deve ser
comemorado no momento.

É momento de darmos as mãos, não como ação, mas como pensamento, enfrentar essa tragédia que
está destruindo muitos sonhos e muitas vidas, combatermos juntos para comemorarmos juntos.Ah,
eu vos garanto, retornar as nossas vidas, retornar aos encontros daquele que amamos e estamos
preservando, essa sim será a maior comemoração do povo brasileiro, essa comemoração seria
melhor que a virada Brasil naquele 7 a 1 e trouxesse o título em casa no Maracanã lotado, que
inclusive no lado negativo é menor que a dor da perda dos nossos entes. Se não tem motivos por
fazer por vocês, façam por eles.

O Futebol não deveria voltar, não nessas condições, nunca me passou a cabeça que o futebol
deixariam as pessoas tristes, o esporte da alegria, mas sem público não há a alegria.

O FUTEBOL DEVERIA TER
VOLTADO?

Por: Thiago Henrique

HUMOR, ANÁLISES E ESTATÍSTICAS SOBRE FUTEBOL  @ZONADECLUBISMO

zona de clubismo @zonadeclubismo



Aqui na Bodão Rural você se sente em casa. 

Venha nos fazer uma visita. 

Estamos sempre à disposição.

R. José Antônio Araújo, 36 - Planalto, Araçuaí-MG

Sabemos da grande importância da Sanitização nesse
período de pandemia. Diante de todo esse cenário
aprimoramos nossos processos e desenvolvemos ainda
mais nossas atividades, reafirmando a especialização
necessária. Oferecemos soluções eficazes para nossos
parceiros. Entre em contato, faça uma cotação.

Somos uma empresa de prestação de serviços fundada
em 2010, na cidade de Belo Horizonte. Neste tempo de
atuação, proporcionamos conforto, comodidade,
tranquilidade e resultados aos nossos clientes nos
serviços prestados, com exclusividade, em cada
segmento.

parceiro aka @akabhoficial



Com cada um deles, aprendi alguma coisa. Com tio Tute, a disciplina, o apreço pela honestidade e pelo estudo.
Já Tio Paulinho, foi o meu grande exemplo de humildade. Por trás daquele homem turrão em alguns momentos,
havia pureza e doçura no trato com as pessoas. Lalado além de tio, foi, é e sempre será o meu grande ídolo no
futebol. Como praticante do esporte, sentia muito orgulho de ser sobrinho do maior jogador da história do Vale. 
Certa vez tive o privilégio e a honra de jogar ao seu lado e embora não fosse possível um registro, está
fotografado no meu coração. Já tio Bué, foi uma especie de professor da vida. As questões do coração, as
descobertas e vivências de um jovem, eram sempre tratadas com ele.

Mas vamos ao carro grande e principalmente ao guaraná, que não só matou a minha sede, mas também naquele
dia, a carência daquele menino que precisava de um pouquinho de atenção.
 
Era 1987. Cursava o segundo ano primário na Escola estadual Anexa ao Colégio Nazareth. Voltávamos da escola,
meu colega Lucas Goulard e eu. Quando estávamos passando em frente a casa do nosso amigo, Tarantine, eis
que ouço o som característico de um carro e em seguida a voz " Ta indo pra casa meu filho, quer carona?" Era
um veículo grande e verde e na direção daquele "bichão" o meu querido tio Bué.

Olhei pro Lucas, titubeei um pouco e o homem que naquele dia me fez feliz, insistiu " anda meu fí, sobe ai, vou te
dar uma carona". Mais que depressa, meio sem jeito com a mochila nas costas, subimos e ficamos em pé, tendo
o horizonte da rua como visão. Já era final de tarde e o sol não estava tão quente. Assim que foi dada a partida e
o carro começou a andar, tive uma sensação boa e esbocei um sorriso. Fiquei ainda mais feliz, quando Lucas me
perguntou " Ele é seu tio? É irmão da sua mãe"? "É sim, ele é irmão de mãe, é meu tio Bué". A sensação que já era
boa, se tornou ainda melhor e juntos, meu amigo e eu, seguimos na carroceria naquele carro até o bar do meu
tio.

Como todos sabem, sou de Araçuaí, no Vale do
Jequitinhonha.

Meus pais se separaram quando eu tinha apenas 04
anos. Vivíamos, minha mãe, meu irmão Verdi e eu. A
minha referência paterna na cidade  eram os meus tios,
que lá também moravam.

Embora o contato não fosse diário, sempre que os
encontrava, sentia um certo
aconchego. Me fazia bem.

TIO BUÉ, O CARRO GRANDE E O GUARANÁ
QUE ADOÇOU A MINHA INFÂNCIA.
Escrito por Romano Rocha

CONTINUA

diário de bordo & textos no ar @romanorocha7



Ao chegarmos, extremamente feliz me despedi " Tchau tio, obrigado viu" "Não meu filho, venha cá, entra aqui um
pouco" meio sem jeito mas contente de estar ali, entrei. "Vou servir um refrigerante para vocês" em seguida
pediu a cozinheira que fizesse uma porção de batata frita". O garçom então trouxe o guaraná mais gostoso que
tomei na vida. Tinha sabor de amor, de carinho, de cuidado e de zelo.

Naquele dia me senti representado, amado e respeitado. Logo depois, já quase escurecendo, ao som das
cigarras que pareciam me prestar uma homenagem pela minha alegria, Lucas e eu seguimos o nosso caminho.
Ele caminhava e eu também, mas por dentro, eu saltitava de felicidade.

Ao chegar na porta de casa, me despedi do amigo e toquei a campainha. Tava doido pra contar pra mãe. Ela
abriu "Uai hoje cê demorou um pouco mais Ró" " eufórico de tamanha satisfação respondi "
Mãaae, ti Bué me deu carona e depois me deu um guaraná e uma porção de batata frita". Ela achou engraçado o
jeito que falei, sorriu e falou " Que bom meu filho. Vai tomar seu banho então, vai" me lavei e fui pro quarto.

Naquela noite, acompanhado dos decalques da hang loose e da company que enfeitavam a janela de vidro e
tendo o lindo céu da minha cidade como testemunha, demorei a dormir, encantado com o que havia passado
naquele dia.

Bom, eu cresci, deixei Araçuaí, viajei o meu pais inteiro e já fui até pro estrangeiro. Frequentei bons
restaurantes e já tive a oportunidade de degustar as mais caras bebidas, mas sabe de uma coisa? Por melhor
que sejam, nenhuma delas teve o sabor de amor, daquele guaraná que me foi servido no saudoso bar de Ti Bué,
na esquina das ruas Dom Serafim e Quintino Bocaiuva.

O gosto doce não existe mais na boca, mas ficou pra sempre no meu coração.
 
Obrigado meu querido tio. Te amo.

Romano Rocha.
Maio/2020

ROMANO ROCHA É AUTOR DO LIVRO "UM VALE QUE VIVE EM MIM", O LIVRO MAIS QUERIDO E SOLIDÁRIO DO BRASIL, TODA RENDA

DA VENDA DOS EXEMPLARES ESTÁ SENDO DESTINADA AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM ARAÇUAÍ - MG.

diário de bordo & textos no ar @romanorocha7



"Um  Vale que Vive em mim" é um conjunto de
crônicas, textos e poesias de Romano Rocha cuja
renda é toda destinada ao Hospitlal São Vicente de
Paulo em Araçuaí.

"Vale do Jequitinhonha, vale a pena olhar para esse
Vale"."UM VALE QUE VIVE EM MIM". 

� Já adquira o seu exemplar e ajude o Hospital São
Vicente de Paulo em Araçuaí.

Valor unitário R$30,00

Um número maior de exemplares garante desconto:

10 unidades - R$ 280,00
15 unidades - R$ 390,00
20 unidades - R$ 500,00

Deposite na conta do HSVP
CNPJ: 19.297.746/0001-37

Banco do Brasil - 001
Agencia: 0152-x
Conta Corrente: 32.876-6

"Joãozinho e o Vira-Lata" do querido autor mirim, Tulio
Rodrigues Peçanha, natural de Capelinha-MG, é um dos livros
do projeto "Pequenos Escritores, Grandes Lições", que tem o
objetivo de elevar a autoestima de crianças e adolescentes com
câncer por meio do incentivo do gosto pela leitura e pela
escrita, tornando-os escritores do primeiro livro, seja com
histórias reais ou fictícias.

Joãozinho e o Vira-Lata é uma história contada por um menino
de 12 anos com o apoio da voluntária Maria Clara Gonçalves.
Ele fala sobre um garoto de 08 anos e seu melhor amigo, um
cão vira-lata, parceiro de todos os momentos. Um convite para
reflexão sobre a realidade das crianças e cães que vivem nas
ruas.

#Joaozinhoeoviralata #Tuliorodriguespecanha

QUAL A SUA FORMA CRIATIVA DE INCENTIVAR A LEITURA NO MUNDO?

livraria do bem - divulgação de projetos solidários

Contato de Romano Rocha, autor do livro 31 99904-3347



A NEW Soluções Corporativas a 10 anos se destaca no mercado nacional por sua dedicação ao cliente através de soluções
adequadas para cada tipo de necessidade.
Especializada na área de gestão de saúde e gestão de pessoas, oferecemos aos nossos clientes as melhores e mais
completas soluções em: 

 - Planos de saúde, planos odontológicos, PCMSO e seguros de vida no segmento empresarial e individual/familiar, além de gestão empresarial.

 - Consultoria de RH: em todos os processos de gestão de pessoas (implantação, desenvolvimento, gestão de projetos, processos internos,
desenvolvimento de lideranças e Business Partner.

 - Executive Coaching: desenvolver técnicas e expandir o potencial do indivíduo em relação a seu ambiente de trabalho e sua carreira profissional
como um todo.

parceiro aka

Há 10 anos se destacando no Mercado Nacional por trazer soluções no segmento de
Benefícios e Processos DHO.

(31) 99690-1306

Nada como alimentos e embalagens sempre
bem limpos �. 

A higienização deles garante a proteção da
nossa saúde 😷. 

Dá uma olhadinha no post e aprenda a limpar
corretamente os produtos que entram na sua
casa! 😉

#SupermercadosBH #LimpezaDosAlimentos 
#Higienização #CuidadosComASaúde



ajude o nosso projeto @valemospeloquesomos



Segue, portanto algumas dicas que podem ser feitas com seus filhos em casa:

● Converse mais com as suas crianças, dando total atenção e sempre escutando o que elas têm a dizer; 
● Busque fazer atividades físicas com as mesmas, praticando atividades recreativas, para que elas se
movimentem, e claro, para que não fiquem sedentárias; 
● Busque sempre brincar com elas, utilizando brinquedos pedagógicos, além das brincadeiras que fazem
parte da nossa cultura; 
● Evite deixar crianças com celular, a não ser para as atividades escolares, mas desde que haja
acompanhamento. O uso excessivo de celular pode ser prejudicial para o desenvolvimento da criança; 
● E claro, sempre busque uma boa alimentação.

Essas dicas acima contribuirão e muito para o desenvolvimento das crianças, em vários aspectos, além de
transformar este momento tão difícil, em uma situação mais leve. Lembremos que não está sendo difícil
somente para nós, mas para os pequeninos também.

Esteja sempre presente na vida dos seus filhos, sobretudo nesses momentos de tensão. Colabore com o seu
desenvolvimento e promova neles uma vida de movimentos e alegria. 

Quero aproveitar e desejar aos papais, um feliz dia dos pais. Que Deus abençoe a todos!

Yasser de Souza Pereira
Especializado em Educação Física na Escola
Licenciado em Educação Física

Fala pessoal. É um prazer mais uma vez
compartilhar conteúdos neste jornalzinho do AKA; e
como isso tem sido útil na vida de várias pessoas. 
Vivemos momentos tão difíceis e tensos, que muitas
vezes geram em nós o estresse e a ansiedade, e por
conta disso, o AKA vem por meio deste trazer
conteúdos mais leves para a sua vida.

E por falar nisso, não podemos esquecer-nos de
cuidar das nossas crianças, que estão a meses
dentro de casa devido a pandemia. Por isso, são
fundamentais os cuidados dos pais para com os
filhos, dando mais amor, atenção, carinho e
proximidade.

CUIDEMOS BEM DAS NOSSAS
CRIANÇAS!
Escrito por Yasser Pereira

YASSER DE SOUZA PEREIRA É ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, E LICENCIADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA.

JOGANDO PELA EDUCAÇÃO @yasser_efisica



parceiro aka - fornecedor de material esportivo @iconesports

Ícone Sports, Inovação
movida pela ousadia!



Acho interessante e bonito a maneira em que a vida nos proporciona momentos, que justificam e comprovam, que instantes,
podem ter a intensidade eterna!
 
Meu avô é uma pessoa já de idade avançada, que ensinou a mim e a todos que o conheceram, valores de dignidade, amor,
seriedade e trabalho, que por sua vida, trilharam com uma marca impecável em seu caminho. É lindo como ele guarda até hoje,
um olhar sereno, coração de sonhos ,justiça e fidelidade entre todos.
 
Ele guarda também, um gosto musical imenso e variado! Discos, melodias e canções que durante anos , ele nunca deixou de
apreciar e deixar tocar esse mesmo coração duro de trabalhador.
 
Eu creio que a herança que já tenho em vida dele é exatamente isso. Quem me conhece , sabe do meu eterno prazer em colecionar
musica.
 
Apesar do amor, admiração, e de morarmos tão próximos; a eterna busca de "lugar algum” que a vida jovem e o capitalismo nos
pressiona a manter, nem sempre nos proporciona momentos juntos, como agora a
pouco.
 
Um sofá, dois sentados, ouvindo canções italianas, expelindo palavras, comentários e olhares simples, sorrisos, sinceros e
calmos, à medida que saia um disco e outro, uma faixa e outra.
 
A paz que senti durante aquele momento, foi algo único!
 
Olhei para os céus, senti algo forte, veio aquele nó na garganta, um pouco de água nos olhos, acompanhados de um sentimento ,
um prazer gigante e inigualável, por simplesmente estar ali, aos seu lado, ouvindo belas canções, olhando seus dedos calejados
pelo tempo e pelo trabalho tocarem os discos com carinho, assistindo seu olhar sábio, que por vez ou outra , deixava escapar um
sorriso de criança em meio sua face de avô.
 
Isso me fez acreditar , que mais uma vez, precisamos nos entregar à momentos, instantes e pessoas! Precisamos aprender isso
mais! Acreditar que o amor, existe por uma questão simples, terna e eterna de sentir, não de ter ou manter!
 
O que sinto por ele , encontrou aquele momento ali para se manifestar. Comprovando que o que esse amor por ele, não foi feito
pelos anos de convivência , por simplesmente ser família, pelos "Bom dia, bença Vô", pelos abraços de natal ou nada assim.
 
O amor, não precisa de explicações nem convivência para existir...mas precisa de instantes para que possamos o deixar se
manifestar, e nos emocionar."  

Vô, te amo.

Escrevi este texto, há quase 10 anos, quando meu avô querido, José
Martins, ainda nos brindava com momentos maravilhosos como
estes.

Esta semana, continuaremos celebrando ainda mais sua existência,
pois completaria seu bem vivido, centenário. Hoje, ele olha por nós.
Lá de cima! 
 
E o texto, continuo reafirmando cada vírgula, sem um ponto
final.

"Meu avô velho!

UMA SAUDADE DE 100 ANOS
Escrito por Adonai Martins Sales - O Timburé

Tem Timburé na rede @adonaitimbure

@luzianalannaaracuai

ADONAI MARTINS, O TIMBBURÉ, É PROFESSOR DE IDIOMAS, EX ATLETA DO AKA E UM POETA DO VALE. GRANDE COMENDADOR DO VALE.



Seja vo
cê tam

bém um

multiplic
ador do

 esport
e

e da so
lidaried

ade.

patrocinador aka

valemospeloquesomos.org.br
Seja Parceiro Solidário

do AKA!!!



Diferentemente da maioria das peladas de futebol tradicionais, que são formadas em sua maioria por amigos ou por algum
grupo de convívio específico, o AKA se notabilizou pela capacidade de integrar pessoas de diferentes cidades, idades e
formação. Não temos limite de jogadores e/ou restrição quanto a nenhum tipo de atleta.

Arraigado pelo seu lema AMIZADE, CONFRATERNIZAÇÃO e RESPEITO, o AKA se orgulha muito de construído essa
plataforma de integração social em BH. Nos notabilizamos e somos sim referência.

Voltando em 2006, ano de nossa fundação, éramos um grupo de aproximadamente 15 atletas, recém desligados de uma
outra pelada, a grande maioria oriundos de Araçuaí. Complementavam nosso elenco um atleta de Virgem da Lapa, outros
02 de Teófilo Otoni, 02 do Rio de Janeiro e outros 4 de BH.

Desde o nosso começo, um dos nossos desejos era o de enxergar o Vale do Jequitinhonha sem restrições, ou seja, não ser
um grupo de apenas uma cidade ou que fizesse menção apenas a um local. Com isso criamos uma forma de enxergar o
Vale sem velhas rixas, sem algumas rivalidades históricas que tanto atrapalharam o nosso desenvolvimento, enquanto
região. Um Vale sem fronteiras, sem divisas. Um Vale único.

O tempo foi passando e à medida que íamos ganhando experiência e visibilidade pela nossa gestão e pelo nosso jeito
diferenciado e irreverente de ser, aliados à forma lúdica de fazer e viver o futebol, fomos atraindo mais olhares e
começamos a despertar o interesse de outras cidades e de mais amigos.

Em 2015, veio a grande expansão, onde assumimos de vez a alcunha de  "AKA - O Time do Vale". Era o nome do AKA enfim
espalhado e consolidado por todo Vale do Jequitinhonha.

Em nossa história, já tivemos a participação de mais de 400 atletas que participaram conosco, de várias cidades, outros
Estados e inclusive outros países. A lembrança de cada um é motivo de orgulho e que nos motiva a continuar a crescer.

Em 2018, tivemos a honra de participar do primeiro Festival Craques da Bola em nossa terra. Capelinha foi a cidade
escolhida para que nós pudéssemos representar o Vale do Jequitinhonha e com muita alegria conquistamos a taça, feito
inesquecível épico. E Essa mesma façanha foi repetida um ano depois, desta vez em Turmalina, outra data marcante e
épica que teremos o prazer de contar em outra oportunidade, de tão fantástica e inigualável.

Ainda esperamos ter mais representantes, mas o número de cidades da nossa terra querida representadas em nosso
grupo, é de 25. Isso mesmo. Temos 25 cidades do Vale representadas em nosso elenco. Quase 50% das 53 do Vale todo.

O título enigmático e nada cabalístico, foi pensado
exatamente por representar aquilo que para nós é muito
mais importante do que qualquer título.

O número acima mencionado não faz menção a 
 conquistas, troféus ou alusão a nenhum feito esportivo
dentro das quatro linhas.

Na realidade ele tem relação com a nossa capacidade de
agrupar e agregar. Nossa capacidade de mobilizar.

SOMOS 25, SOMOS DO VALE
Escrito por André Tixa

boleirês akadiano @andretixaorsine



Compramos a sua carga de sucata de ferro em qualquer lugar do país. 

Observação: cargas acima de 20 ton.

Venha ser nosso parceiro, ao indicar um novo cliente, você ganha R$300,00.

Disponibilizamos: Manifestos de transporte de resíduo, certificado de
destinação final de resíduo e declaração de movimentação de resíduos.

parceiro aka @andretixaorsine

Fale com nossos compradores: 

Contatos:
031 99282-4779
031 99449-5937
031 98948-1724

Comércio de Sucata de Ferro
Thales e Thulio

Doar sangue  não é apenas
um  ato  de  solidariedade, é
um  ato  de vida, um  ato  de
cidadania.



Nome:  Jamelle Tharick Pinheiro Lopes;
Conhecido como: James;
Idade: 23 anos ;
Natural: Araçuaí - MG;
Time do coração:  Seleção do coração**: Flamengo;
Sonho: Trazer felicidade para as pessoas que me
cercam;
Medo: Morte;
Prato:  Arroz soltinho, batata frita e costelinha ao
molho barbecue ;
Hobby: Fut de respeito, estudos ;
Fim de semana: Tomar uma com os amigos/Fut com a
melhor resenha no AKA;
Cerveja: A que estiver igual a tradicional canela de
pedreiro ;
Ídolo: Meus pais ;
Frase: Se não é divertido para você, não faça;
O que espera para 2020: Que essa ‘tempestade’ passe
e possamos correr atrás dos nossos sonhos;
Melhor amigo: Minha família ;
Saudade: Dar aquele tapa de qualidade na pelota;
Filme preferido: Velozes e Furiosos ;
Marmota: Mbappeuuu, Embaixaquente e Gordiola;
Praia ou Montanha: “Pé na areia, a caipirinha, água
de coco, a cervejinha...”;
Mensagem pra galera: Otimismo sempre! A resenha
vai ser pesaaaada na volta kkkk AQUI É AKA!

Hoje é dia de homenagear e conhecer um pouco de
um dos maiores ídolos e craques que já vestiu a
nossa camisa. O menino é Gigante!!! E Fera viu.

JAMELLE É TÍMIDO, DE POUCAS PALAVRAS, MAS É UM

DESTRUIDOR DE DEFESAS, UM GOLEADOR NATO. DECISIVO E

CIRÚRGICO. UM DOS MAIORES DA NOSSA HISTÓRIA.

craques do aka - jamelle

AMIZADE - CONFRATERNIZAÇÃO - RESPEITO

@jamelletharick



A bola oficial do AKA e do
Projeto "Valemos pelo que 

Somos".

agenda aka: Aniversários, eventos, festas, acontecidos.



Não é errado pensar dessa forma, porém é necessário fortalecer um pensamento que é essencial para
existência e continuidade desse negócio, ou seja, o real motivo da empresa estar atuando em seu
segmento.
 
Estou falando sobre o propósito. Toda empresa precisa ter um propósito, uma razão para de fato de
existir. O sentido está na diferença que sua empresa faz na vida das pessoas, da sociedade em geral e, no
mundo. 

É pensar como seria o mundo sem a existência da sua empresa, enfim qual seria o legado do seu negócio
para o todo.
⠀

Rodrigo Santana
VP Vers Contabilidade

Via de regra quando se constitui uma empresa o
pensamento comum é de ter um negócio
altamente lucrativo onde os sócios cumpram
todas as suas obrigações gerais da empresa e
tenham muito lucro, enfim ganhem
muito dinheiro.

QUAL O PROPÓSITO DA SUA
EMPRESA?
Escrito por Rodrigo Santana

aprendendo com quem sabe: vers contabilidade

@verscontabilidade

@rodrigosantana73

Rodrigo Santana é Fundador e Membro do Conselho Gestor da VERS Contabilidade empresa que também é Diretor de Relações
Institucionais e de fomentação de negócios. Formado em Ciências contábeis pelo Centro Universitário – UNA em 2008 e pós-
graduado em Gestão Fiscal e Tributária pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC. Atuou por mais de
dezessete anos nas áreas contábil fiscal, tributária e societária atendendo todas as empresas do Grupo Localiza, com
participação efetiva no processo de IPO ocorrido em 2005. Membro do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil –
IBRACON.



A máquina registradora, tinha um barulho inconfundível ao rodar a manivela, hoje peça de museu! No livro de
entrada e saída de mercadoria era tudo devidamente anotado, registrado e  contabilizado. E tinha o cofre, com o
seu misterioso segredo. Pai adorava fazer um suspense ao girar os números pra direita e pra esquerda até
destravar a porta e eu adorava espichar meu olhar curioso lá pra dentro. Kenedy, meu irmão mais velho, que
ganhou o mesmo nome da loja por causa daquele famoso presidente, adorava contar vantagem, em tom de
zombaria, mostrando que só ele sabia o segredo. Eu, por minha vez, chorava e não me cansava em repetir que eu
também sabia "guardar um segredo"!

Os balcões de madeira e vidro, que davam pra ver as mercadorias, eram mantidos sempre limpos, eles combinavam
com as prateleiras e a pequena vitrine que mais parecia uma cristaleira de tão linda. E tinha também o grande
espelho branco, que eu adorava me exibir pra ele, minha peça favorita!

Os clientes, esses dariam um texto a parte: - "O cliente tem sempre razão” dizia pai incansavelmente...

O pobre, o rico, o cego, o prefeito, o médico, o deficiente, a prostituta, o lavrador, o analfabeto, o velho, o
homossexual, o padre, a empregada doméstica, a beata, todos compravam lá na loja e eram tratados com muito
respeito e sem distinção. Tinham aqueles clientes especiais que só iam bater um papo ou conferir o jogo da loteria,
que pai sempre tinha o resultado em dia!

Lembro também, dos amigos lojistas e de como eu amava aquela praça, num entra e sai dos balcões: Tia Magnólia
tão cheirosa e atenciosa, Seu Raje sempre com muitos clientes, Tunin Xeté e seus brinquedos e materiais escolares,
Bebê e Geraldo de Bebê, Cumpad Dema, Seu Camilo, Alipin, Manel do Povo, Côro de gato e as precatas de couro que
eu vivia arrastando pelas calçadas...

E assim era a Praça das Lojas quando eu era criança, lugar onde brinquei, cresci e aprendi tanta coisa boa pra hoje
ser gente grande!

Vendia-se de tudo na Loja Kennedy Tecidos...plástico,
chapéu, bota, roupas, linha e máquina de costura,
chinelos, velocípedes, travesseiros e tecidos...Muitos
tecidos, prateleiras enormes, que iam do teto ao chão, com
vários deles, subia-se em escadas nas enormes prateleiras
de madeira para pegá-los. De todas as cores, espessuras,
texturas, cuidadosamente enrolados e organizados, os
quais se cortavam com o metro de madeira amarelo e
tesoura amolada. Alguns podiam-se rasgar, outros tinham
que ser cortados na linha do tecido, sem ficar torto!

Tudo era embrulhado, fosse pra presente ou não, com
durex ou barbante, feito com muito capricho, sem embolar
o papel. O durex sempre em cima do balcão, tinha uma
frase no suporte para os desavisados: “durex não é tira-
gosto!” rs

A LOJA DE PAI
Escrito por Markélen Dutra

asas livres @markelendutra

Markélen Dutra é natural de Araçuaí, filha de Pedro Dutra, mãe do Diogo, Pedagoga, Professora Universitária e Maratonista.



Caio as vezes e me levanto sempre. 

E nem sempre sacudo a poeira... de alguma forma, ela fica por um tempo impregnada em mim. 

Não sei simplesmente virar esquinas deixando alguém lá atrás. Não consigo deixar ninguém no caminho
sem afagar sua alma com palavras que abraçam, pois nos encontros da vida é bom que sejamos
cuidadosos.

Foram dias cor de cinzas.

Eu havia deixado as flores murcharem e as vasilhas coloridas sem o líquido que alimenta os beija flores.

Também não alimentei minha alegria. O coração ficou apertadinho e ali a tristeza se alojou.

Um dia, um anjo me alertou usando de uma canção do Chico Buarque que diz assim: 

" não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Felicidade aqui, pode passar e ouvir e
se ela for de samba, vai querer ficar..."

Ela era de samba e ficou.  E meio robotizada, o olhar fixo na janela pintada de verde, olhando nuvens que
não formavam nada e passavam lentamente, me vi cantarolando, lavando os frascos de florzinhas
coloridas, os enchendo e pendurando com cuidado na varanda. 

Os beija flores voltaram.

Sim, eles voltaram e eu adoro ouvir o som que
eles fazem enquanto tomam o néctar que eu
preparo com carinho, esperando crescer as
flores que plantei. Sumiram por meses. Agora
eles voltaram e eu começo a sonhar novamente. 

Eu havia guardado os sonhos debaixo dos
travesseiros, achando que não devia mais
sonhar, por conta de baixa autestima e absurdos
pensamentos.

Eu mereço o que sonho, eu sei!

Pois busco, luto, tento.

Erro e aprendo... quero ser feliz!

VOAR OU TER RAÍZES
Escrito por Darla Rodrigues

só o coração sabe contar @darla.rodrigues.5

Markélen Dutra é natural de Araçuaí, filha de Pedro Dutra, mãe do Diogo, Pedagoga, Professora Universitária e Maratonista.CONTINUA



Me vi, ensaiando um sorriso torto, olhando no espelho de ponta quebrada, com passamanaria nas bordas,
que coloquei num dia que eu brincava de artista e cantei: "Não chore ainda não, que eu tenho uma razão
pra você não chorar. Amiga me perdoa, se eu insisto a toa, mas a vida é boa, para quem cantar..."

Passaram quatro ou cinco dias e eles vieram. Até Virgílio veio e isso me fez feliz. Virgílio é de uma espécie
escura com asas compridas que só brilham a luz do sol. Esse nome ele ganhou por se apossar de um galho
da arvore teimosa e guerreira de folhas pequenas, bem juntinhas que já sobreviveu a vários ataques de
assassinatos, pois não a queriam ali, tentaram mata-la, com serrote, motosserra e venenos.

Pra minha sorte e alegria, ela sobreviveu e tá linda!

A noite, o luar a empresta cores de prata e o vento a leva pra varrer o meu telhado com os seus galhos
alongados. De dia ela faz sombras na rede e na moitinha onde o Benny (o coelho)se espreguiça e dorme.
Também acolhe em sua copa várias borboletas e pássaros, entre eles, o Virgílio beijador.

Ele fica horas ali naquele galho não deixando que mais nenhum se aproxime. Por egoísmo, por ciúmes ou
por não entender de amor.

Quando ele voltou, eu percebi que em alguns momentos a gente era igual. Eu me identificava bastante com
ele. Também não entendia que amor tem a ver com asas e liberdade. Com laços de fitas grandes e não com
nós. Com dividir, somar, multiplicar e jamais diminuir.
 
Eu o vi cantar outro dia ao se alimentar, bicando a flor e não achei bonita a sua melodia...mais um ponto
em comum entre a gente rs, sou desafinada. Mas me encantou perceber que aquele som era um convite,
ele trazia  amigos. Meio tímido veio um beija flor e mais outro e mais outro...a minha varanda era só
barulho de bater de asas.

E a minha alma floriu. Floriu e se percebeu árvore; teimosa e guerreira. 

Não iria desistir de existir e ser feliz.

Ela tem um beija flor pra admirar, dar galho e sombra; e sabe que o vento vai sempre tira-la pra dançar.

Ela sabe que pode voar ou ter raízes.

Pode ser frágil ou forte. Pode ser árvore ou ser pássaro.
 
E ao contrário da música, ela acha que vale chorar sim, se for pra desafogar e "acalmar" a alma, que
assim o samba e a vida continuam. "olê olê, olê olá".

 
Darla 12/11/2018

só o coração sabe contar @darla.rodrigues.5

Markélen Dutra é natural de Araçuaí, filha de Pedro Dutra, mãe do Diogo, Pedagoga, Professora Universitária e Maratonista.

Sou a Darla Rodrigues, nasci num cantinho das Minas Gerais, Rubelita. Centauro por signo e personalidade, intensidade me
define. De alma cigana, apaixonada pela vida e pelas palavra, faço do mundo o meu lar.  Me encanta, conhecer pessoas e
lugares.



Confiar é acreditar em alguém e dialogar sobre
absolutamente tudo.

É não ter receio de expressar o que pensa ou
sente.

É saber que você terá sempre ao seu lado uma
pessoa com quem pode contar.

Este sentimento é conquistado diariamente.

É correto afirmar que para estar seguro ao
expor algo a alguém você precisa ser uma
pessoa confiável.

E isto não implica ser ingênuo. O mais
importante é ser sincero.

A sinceridade, o respeito e a confiança são de
suma importância para o convívio social.

CONFIANÇA
Escrito por Liliane Ferreira

zona mista: espaço livre para artes, cultura, esporte e afinidades

Liliane Ferreira, 19 anos, estudante, natural de  Araçuaí MG tem o sonho de se tornar escritora.

kidskids



Markélen Dutra é natural de Araçuaí, filha de Pedro Dutra, mãe do Diogo, Pedagoga, Professora Universitária e Maratonista.

"Fotografar é assim, poesia composta de luz,
momentos e sentimentos". (Vinícius Aguiar)

o olhar do coração - a arte através das lentes

Registro da artesã Lira Marques. Foto tirada em Julho de 2019 em Araçuaí-MG. 

Foto: (Verdi Rocha)

@verdirochasoares

Verdi Rocha Soares, 39 anos, é natural de Araçuaí-MG, Psicólogo Clínico e Psicanalista e apaixonado pela fotografia.
Fotógrafo pela Escola de Imagem de Belo Horizonte, gosta de fotografar pessoas e fatos do dia a dia, ou seja, gosta da

fotografia documental e do Fotojornalismo. Contato: verdifotografiabh@gmail.com  / Whatsap: 31 99170-8130



Markélen Dutra é natural de Araçuaí, filha de Pedro Dutra, mãe do Diogo, Pedagoga, Professora Universitária e Maratonista.

parceiro aka @luzianalanna_ara

Se você mora em uma cidade vizinha à Araçuaí, o Luziana Lanna tem uma ótima notícia para dar
aquele empurrãozinho no seu sonho de aprender inglês! 

Venha conferir as condições especiais para alunos dos municípios do entorno de Araçuaí. 

Comece agora mesmo seu curso de inglês no Luziana Lanna!



APRENDER BRINCANDO É MUITO MAIS GOSTOSO!
 “Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da
brincadeira, executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda
não está apta ou não sente como agradáveis na realidade.”

Aqui a aprendizagem acontece a partir da interação que as crianças
estabelecem com os textos que serão escritos. Conhecer, Fazer, Conviver,
Ser e Transformar são experiências essenciais na formação contínua da
criança.

Incentive o seu filho / aluno a escrever uma redação ou texto para
divulgarmos em nosso jornalzinho.

Faça parte também dessa corrente literária.

resenha kids: escrevemos pelo que valemos

kidskids



Bernardo Brito Cardoso Mendes Bie, tem 8 anos, é
natural de Araçuaí e estuda no 3º ano da Escola
Estadual Arthur Berganholi.

Ele é aluno da nossa querida amiga, professora
Valdirene.

resenha kids: escrevemos pelo que valemos

Um tempo atrás, existia uma estrela chamada
Jurema, que brilhava muito.

De repente anoiteceu e ela ficou sem o seu
brilho.

Ela achou que foi a lua que sugou o seu brilho e
perguntou pra a lua:
 - Dona Lua, por que sugou o meu brilho?

A lua respondeu:
 - Não fui eu, você perdeu o seu brilho porque
andou fazendo coisas erradas.

Daí em diante a estrela não fez mais nada errado
e voltou a ter o seu brilho e passou a ser feliz
para sempre.

A ESTRELA SEM BRILHO
Escrito por Bernardo Bie



Isto mesmo estou  te convidando a olhar o
mundo com olhos cheios de alegria, com menos
reclamações e mais gratidão. Reparou como o
tempo está passando tão depressa?

Estamos vivendo tempos difíceis, em época de
pandemia, mas não podemos desistir, pois isto
vai passar e o momento de mudança é agora!
 
Use este tempo que está em casa e reflita.
 Assim que tudo isto passar, dê um abraço forte
naquele coleguinha que você deixou de falar por
uma briga boba, dê um beijo na cantineira... Sim! 

Aquela que esforça para fazer aquela merenda
gostosa que você adora. 

Olhe tudo ao seu redor, não deixe nenhum
detalhe passar em branco, pois  o tempo não
volta. 

Por isso, sorria, ame mais, perdoe e nunca se
esqueça de  que a vida é uma dádiva.

Como  eu já disse, isto tudo vai passar e sabe o
que vou fazer? Ser melhor que ontem!

Isto mesmo, valorizar a vida e tudo que ela me
oferece. Bora? Aceita o desafio?

VAMOS SER MELHORES QUE
ONTEM?
Escrito por Adriele de Jesus

Adrielly Ribeiro de Jesus, aluna do 5º ano da Escola
Estadual Arthur Berganholi, professora Janete.

resenha kids: escrevemos pelo que valemos



Minha paixão pelo flamengo começou em 2011,
quando fiz um ano de idade. Meu pai sempre foi
apaixonado pelo flamengo. 

Ele participava do clube Flakiau na minha
cidade, tanto que decidiu que o tema da minha
festa de um ano seria sobre o Flamengo.

 Fui crescendo e a paixão pelo time aumentando,
passou de pai para filho.

Os anos passaram e em 2017 entrei na escolinha
de futebol com o professor  Flavinho na Ação
Social. 

Como lá era longe, meu pai decidiu que no
próximo ano iria frequentar a escolinha do
Colégio Nazareth por ser mais perto da minha
casa, frequentei até dezembro de 2019.

Este ano quando iria retornar, infelizmente veio
a pandemia que nos impossibilitou de voltar à
escolinha.

Meu aniversário foi em Junho e como estamos
em isolamento social, tivemos que fazer apenas
um bolo para comemorar. 

E adivinhem o tema do bolo? Aqui é flamengo até
morrer...

PAIXÃO PELO FLAMENGO X
PANDEMIA
Escrito por Pietro Soares

Pietro Gama Soares, aluno do 5º ano da Escola
Estadual Arthur Berganholi, aluno da professora
Graça.

resenha kids: escrevemos pelo que valemos



É hoje que esse vírus vai embora de uma vez.

É hoje que esse vírus vai embora de uma vez.

Máscara ok

Álcool tá ok

Luva tá ok

Saúde tá ok.

Aqui no Brasil o corona não tem vez

Aqui no Brasil o corona não tem vez.

É hoje que esse vírus vai embora de uma vez.

É hoje que esse vírus vai embora de uma vez.

Com um meme esse vírus eu vou combater,

Bota esse vírus pra correr

Bota esse vírus pra correr

Pra correr, pra correr, pra correr...

Bota esse vírus pra correr.

PARÓDIA CORONA-VÍRUS (TUDO OK)
Escrito por Tainá Soares

Tainá Gomes Soares, natural de Araçuaí, estuda  o 4
ano,Escola Estadual Arthur Berganholi e é professora
Narvilme Teixeira da Silva.

Parórida da música "Tudo Ok" letra de Thiaguinho MT.

resenha kids: escrevemos pelo que valemos



Toda história de sucesso tem por trás grandes personagens. Nos orgulhamos muito da nossa trajetória
e pelas pessoas incríveis que já vestiram o nosso manto. 

A história é nossa, a vitória é de vocês!!!

SÓ CHEGAMOS ATÉ AQUI GRAÇAS A VOCÊS...
Escrito por André Tixa

aka especial 15 anos



enquanto isso.... nossos atletas seguem firmes...

akanet.com.br



especial dia dos pais - homenagem aos nossos grandes ídolos

akanet.com.br

João Branco

Feliz dia dos pais!!!



Estou encantada , Valdirene com o relato desse pequeno de apenas oito anos!!! Que demonstra
grandeza  em suas palavras. Uma fábula. Com ensinamentos. Excelente par reflexão. Caligrafia
belíssima. Uma produção com coerência e coesão. Fantástico. Algo assim tem que ter destaque.
Para motivar-lo,  e incentiva-lo a continuar a escrever  e  que ele com a sua desenvoltura  consiga
fazer  com que mais crianças escrevam. Parabéns Val pelos trabalhos de ênfase à escrita e à
leitura que vem realizando. O resultado é esse: futuros escritores. É a partir da leitura que o gosto
pela escrita surge. Quem muito lê melhor está preparado para a escrita.

feedback virtual - sua voz e sua vez de falar

Um dos melhores time amadores de história no país quanta tradição parabéns
presidente. Juarez - Presidente do Serrano de Mendonça-MG

O jornal está top nessa edição!!! Fantástico o trabalho de vocês. Markelen Dutra -
Ipatinga-MG

A vc André, idealizador desse belíssimo projeto que tem como objetivo o resgate de valores tão necessários
atualmente às futuras gerações, o meu respeito e admiração . Seu olhar para esses pequenos gigantes é o olhar
de quem bem entende que é preciso amar o outro como a si mesmo. Vc é um iluminado por reconhecer que os
problemas sociais que afetam o nosso país nos afetam e que a melhor escolha a ser feita é a de não cruzar os
braços!! Se cada um fizer a sua parte, podermos mudar essa realidade. A vc , aos contribuintes de forma direta
e indireta meus parabéns pela nobre iniciativa de não serem indiferentes !! Por fazerem a diferença. Elma
Antunes - Capelinha-MG

"
"

"
"

"

"

"



"merchan" solidário - divulgação gratuita de comércios e serviços na pandemia



PATROCINADORES AKA - SEJA VOCÊ TAMBÉM UM MULTIPLICADOR DO ESPORTE

De Goleiro para Goleiro, Luvas Viron.
@luvasviron

A Luva oficial dos goleiros do AKA.
A segurança em suas mãos. A nova opção em luvas para goleiros. 
Feita por goleiros para goleiros.Aprovada por quem entende de luvas. OS GOLEIROS!



Markélen Dutra é natural de Araçuaí, filha de Pedro Dutra, mãe do Diogo, Pedagoga, Professora Universitária e Maratonista.Tuan Martins, natural de Salinas-MG e mora em Indaial-SCt. Tem 10 anos e um talento enorme para desenhar.

feito à mão - inspirado pelo coração @tuan.martins

Me chamo Tuan Martins. Tenho 10 anos, adoro
desenhar e também de ouvir músicas. À este

desenho dei o nome de "Menina tomando chá em
momento de paz".



Talvez nenhum outro personagem da mídia nacional teve
tanto impacto em gerações, com narrações marcantes ou
que nos remetem a conquistas heróicas e inesquecíveis. Quer
você queira ou não, goste ou não, se você gosta de algum
esporte, ele faz parte da sua memória afetiva

Também creio que não há quem tomou tanta notabilidade na
função, capaz de conviver com sentimentos alheios e
desagradáveis, com tanta elegância e maestria.

O certo é que, mesmo quem diga que não goste, tem algum
fato esportivo marcante ou bordão que remeta à uma
lembrança com a marca desse ícone.

Eu sempre tento conter a minha admiração para não me
cegar ante a fanatismos e ufanismos. 

Acontece que é notório que em todos os ambientes há quem
se destaque, há quem seja talentoso, quem tenha carisma e
há quem reuna isso tudo e que tenha além disso tudo,
coragem para expor e assumir seu papel como formador de
opinião, como aquele que se torna uma voz capaz de
emocionar, de nos levar a reflexão. É preciso ter coragem
para se expor e aguentar a "porrada" quando se erra.

Enfim, estamos falando do maior narrador esportivo, o
maior comunicador brasileiro e um dos maiores do mundo.
Aquele que será sempre lembrado e que é espelho para
muitos e, que principalmente, será difícil de ser superado.
Parabéns Galvão. Meu respeito e saudação Galvão!!!

E lá vou eu mais uma vez me arriscar em uma ousada tentativa de
falar de uma figura tão impactante como controversa no cenário
nacional e internacional.

Confesso que tenho me atrevido a sair dessa zona de conforto e
falar sobre temas e personagens que convivem entre o amor e o
ódio, entre a idolatria e o ceticismo, mas contudo, tenho me sentido
bem. Não posso me sentir acuado em expor o que penso.

GALVÃO BUENO - 70 ANOS DA MAIS
MARCANTE VOZ DO ESPORTE
Escrito por André Tixa

Giro e contragiro - a arte de surpreender @andretixaorsine



Cachaça Artesanal Premium - Desde
1850 - Uma das mais antigas e
melhores cachaças de Minas !
contato@cachacadamadanoite.com.br

Desde 2019 a Cachaça Dama da Noite
desenvolveu especialmente pela
parceria um rótulo exclusivo e especial
da Cachaça Dama da Noite, que
carinhosamente chamamos de "Dama
do AKA", a reserva especial.

Temos o maior orgulho de representar
uma marca tão potente e que carrega
um legado centenário, representando
a família Barroso, em nosso Vale do
Jequitinhonha, lá nas imediações de
Leme do Prado.

E viva a cachaça de minas, viva a
cachaça do Vale, viva a Cachaça Dama
da  Noite

DAMA DA NOITE AKA
ESPECIAL
Escrito por André Tixa

patrocinador aka @cachacadamadanoite



parceiros aka - campanha de conscientização @sagradafolia



seja você também um patrocinador / parceiro aka



oportunidade de parceira: Divulgue sua marca na arena da bola
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